
แทปไลน์์สายใยสัมพััน์ธ์์ชุุมชุน์แน์วท่อแทปไลน์์สายใยสัมพััน์ธ์์ชุุมชุน์แน์วท่อ

และรอบคลังน์ำ�ามัน์และรอบคลังน์ำ�ามัน์
ครั�งท่� 16 ประจำำาปี 2562ครั�งท่� 16 ประจำำาปี 2562

แล้้วพบกัันใหม่่นะคะทุุกัคนนนนนนแล้้วพบกัันใหม่่นะคะทุุกัคนนนนนน

	 บริิษััท	 ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	 จำำ�กััด	 จัำดกัิจำกัริริม	 “แทปิไลีน์์ส่�ยใยสั่มพััน์ธ์์ชุุมชุน์แน์วท่อแลีะริอบคลัีง	
น์ำ��มัน์	ครัิ�งที�	16	ปิริะจำำ�ปีิ	2562”	เม่�อวัน์ที�	22-23	พัฤศจิำกั�ยน์	2562	ณ	โริงแริม	Pavilion	Rim	Kwai	จำ.กั�ญจำน์บุรีิ	
โดยเชุิญส่ม�ชุิกัชุุมชุน์แน์วท่อแลีะริอบคลัีงเข้้�ริ่วมกิัจำกัริริม	 เพ่ั�อเป็ิน์กั�ริข้อบคุณส่ม�ชุิกัชุุมชุน์ท�ีมีส่่วน์ร่ิวมใน์กั�ริ
ชุ่วยดูแลีท่อส่่งน์ำ��มัน์ข้องบริิษััทฯ	 ด้วยดีเส่มอม�	 มีกั�ริบริริย�ยให้้คว�มรู้ิเกั�ียวกัับกั�ริดำ�เนิ์น์ธุ์ริกิัจำข้องบริิษััทฯ	
พัร้ิอมตอบคำ�ถ�มจำ�กัชุุมชุน์	ริวมถึงกิัจำกัริริมต่�งๆ	ม�กัม�ย

แล้้วพบกัับความสนุุกัสนุานุ ความอบอุ�นุแบบนุ้�ได้้ใหม� ในุคร้ั้�งท้ี่� 17/2563 นุะคะ

ทุีม่ล้งทุะเบียนพร้้อม่ม่ากัคร้๊าาาาทุีม่ล้งทุะเบียนพร้้อม่ม่ากัคร้๊าาาา

ร้้้แล้้วจ้้าาาาาาา..ว่าคิดถึึงร้้้แล้้วจ้้าาาาาาา..ว่าคิดถึึง

กัิจ้กัร้ร้ม่ไหนกั็ไม่่ม่ีเบ่�อ...เฮฮาปาจ้ิงโกัะสุุดๆกัิจ้กัร้ร้ม่ไหนกั็ไม่่ม่ีเบ่�อ...เฮฮาปาจ้ิงโกัะสุุดๆ

แฮปป้�กัันถึ้วนหน้าแฮปป้�กัันถึ้วนหน้า

ยิ�ม่สุ้้กัล้้องยิ�ม่สุ้้กัล้้อง
แกั๊งค์นี�ไม่่ม่ียอม่แพ้แกั๊งค์นี�ไม่่ม่ียอม่แพ้

	 ชุุมชุน์ส่�ริส่ัมพััน์ธ์์ฉบับน์ี� 					
ต้องข้อเริิ�มต้น์กัลี่�วคำ�ทักัท�ยด้วย	
คำ�ว่�	“ส่วัส่ดีปิีให้ม่	ส่วัส่ดีปิีห้น์ูทอง”   
กัับส่ม�ชุิกัริอบรัิ�วคลัีงแลีะแน์วท่อ		
น้ำ�มัน์ที�น์่�ริักัทุกัท่�น์น์ะคะ	 ข้อให้้เริิ�ม	
ต้น์ปิีน์ี�เปิ็น์ปิีที�	 “หนูสุข หนูร่ำ�รวย 
หนูสมหวัง” กััน์ทุกัคน์ค่ะ
	 ส่ำ�ห้ริับเน์่�อห้�ใน์เลี่ม	ติดต�ม	
อ่�น์แลีะชุมภ�พัคว�มปิริะทับใจำกัับ	
กัิจำกัริริมส่่งท้�ยปิี	 2562	“แทปิไลีน์์		
ส่�ยใยสั่มพััน์ธ์์ชุุมชุน์แน์วท่อแลีะริอบ
คลีังน้ำ�มัน์	 คริั�งที�	 16”	 เปิ็น์กัิจำกัริริม			
เชุ่�อมคว�มส่ัมพััน์ธ์์อัน์ดีริะห้ว่�งพัี�น์้อง
ส่ม�ชุิกัชุุมชุน์ที�คอยชุ่วยเห้ลี่อ	 ดูแลี  
แน์วท่อน้ำ�มัน์ข้องแทปิไลีน์์ด้วยดีเส่มอ
ม�	 พัอได้เห้็น์ริอยยิ�ม	 เส่ียงห้ัวเริ�ะ 
แลีะคว�มปิริะทับใจำใน์กัิจำกัริริมแลี้ว	
ทีมง�น์ห้�ยเห้น์่�อยเลียค่ะ	 ^^	
เพั่�อน์สุ่ข้ภ�พัฉบับน์ี�	 แน์ะน์ำ�วิธ์ีกั�ริ			
ริับม่อกัับไวริัส่โคโริน์��	 พัริ�อมวิธ์ี				
ปิฎิบัติตัวใน์กั�ริดูแลีตัวเองให้้ห้่�งไกัลี
โริคน์ี�กััน์น์ะคะ
	 สุ่ดท้�ยน์ี�ข้อข้อบคุณทุกัท่�น์
ที�ติดต�มอ่�น์กััน์ม�อย่�งต่อเน์่�อง	
น์ะคะ	 แลี้วพับกััน์ให้ม่ใน์ฉบับห้น์้�	
กัับเริ่�องริ�วดีๆ	 ที�ทีมง�น์ตั�งใจำคัดส่ริริ
ม�เพั่�อส่ม�ชุิกัทุกัท่�น์ค่ะ
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คุุยกััน

โดย .. มิิสเตอร์์ไปป์แมิน
ฉัันท์์เพื่่�อน

โดย ป่ิ่�นโตสีีฟ้้า
มุุมุอร่่อย

“บ้้านริิมน้ำำ��”
 มุมอร่อย โดยป่ิ่�นโตสีฟ้้า	ฉบับนี์�ข้อแน์ะน์ำ�ร้ิ�น์อ�ห้�ริ	
ย่�น์ห้น์องจำอกั	 เข้ตมีน์บุรีิ	 กัรุิงเทพัมห้�น์คริกัับริ้�น์	 “บ้้านริมนำ้�” 
ริ้�น์อ�ห้�ริไทยบริริย�กั�ศส่บ�ยริิมนำ้�	 มีพั่�น์ที�ให้้บริิกั�ริทั�งโซน์					
indoor	แลีะ	outdoor	ซึ�งทั�งส่องโซน์น์ี�ลีูกัค้�ส่�ม�ริถริับลีมริิมนำ้�ได้	
อย่�งส่บ�ย	 น์อกัจำ�กับริริย�กั�ศที�ว่�ดีแลี้ว	 เมน์ูอ�ห้�ริที�น์ี�กั็เด็ด					
ไม่แพ้ักััน์	 เมนู์แน์ะน์ำ�ใน์ฉบับนี์�ยกัข้บวน์เมนู์เด็ดที�ใคริไปิก็ัห้้�มพัลี�ด	
เริิ�มด้วยเมน์ู	 “ปิลี�ทับทิมริ�ดส่้มตำ�ไทย”	 ฟัังดูไม่แปิลีกัเท่�ไห้ริ ่
แต่ถ้�ได้ลีองแลี้วรัิบริองว่�ติดใจำอย่�งแน่์น์อน์	 ท�งร้ิ�น์ใชุ้ปิลี�ทับทิม
ต ัวให้ญ่ริ�ดด ้วยส่ ้มต ำ�ไทยริส่เด ็ดเคริ ่ �องเยอะจำ ุ ใจำบวกักั ับ	
คว�มกัริอบข้องปิลี�แล้ีวเข้้�กััน์สุ่ดๆ	 ไปิเลีย	 “กุ้ังอบวุ้น์เส่้น์”	 วุ้น์เส่้น์	
เห้น์ียวน์ุ่มคลีุกัเคลี้�กัับส่่วน์ผส่มเด็ดข้องท�งริ้�น์ท�น์คู่กัับกัุ้งตัวโต	
อริ่อยเด็ดจำริิงๆ	น์ะจำะบอกัให้้	แลีะ	อีกัห้นึ์�งเมนู์ที�ใคริม�ร้ิ�น์น์�ีก็ัไม่ควริ
พัลี�ดกัับ	“ปิลี�กัริะพังเจำ็ดส่ี”	ปิลี�กัริะพังตัวโตทอดกัริอบริ�ด			
นำ้�ยำ�สู่ตริเด็ด	 ท�น์กัับเคริ่�องส่มุน์ไพัริที�ท�งริ้�น์จำัดม�ให้้แบบจำัด	
ห้นั์กัจัำดเต็ม	โดน์ใจำส่�ยส่มุน์ไพัริอย่�งแน่์น์น์อน์

ปลาทัับ้ทิัมริาดส้้มตำำไทัยปลาทัับ้ทิัมริาดส้้มตำำไทัย

	 ท�งริ้�น์ยังมีเมนู์เด็ดอีกัม�กัม�ย	 ห้�กัส่ม�ชุิกัท่�น์ใดแวะ	
ผ่�น์ไปิย่�น์น์�ีก็ัอย่�ล่ีมแวะรัิบปิริะท�น์อ�ห้�ริกัับน์ะคะ
	 กั�ริเดิน์ท�ง	 :	 เข้้�ซอยวัดอู่ตะเภ�	ถ.ฉลีองกัรุิง	ปิริะม�ณ	
300	เมตริ	เลีี�ยวข้ว�เข้้�ตัวห้มู่บ้�น์คริิส่ตัลี	ร้ิ�น์จำะตั�งอยู่ข้ว�ม่อ
	 โทริศัพัท์	:	0982726182

กุ้้้งอบ้วุ้้้นเส้้นกุ้้้งอบ้วุ้้้นเส้้น

ปลากุ้ริะพงเจ็็ดสี้ปลากุ้ริะพงเจ็็ดสี้

ท่ี่�มา : https://www.wongnai.com/articles/barn-rim-namh

แทปไลน์์ก้้าวสู่่�ปีท่� 30แทปไลน์์ก้้าวสู่่�ปีท่� 30

“ขอขอบคุุณทุุกคุวามร่่วมมือ ร่่วมใจ “ขอขอบคุุณทุุกคุวามร่่วมมือ ร่่วมใจ 
ของสมาชิิกชิุมชินทุุกทุ่านคุ่ะ/คุร่ับ”ของสมาชิิกชิุมชินทุุกทุ่านคุ่ะ/คุร่ับ”

	 ส่วัส่ดีปีิให้ม่ปีิห้นู์ทอง	 2563	 ครัิบ	 มิส่เตอริ์ไปิป์ิแมน์ข้อริ�ยง�น์ตัวอย่�ง		
เป็ิน์ท�งกั�ริใน์ฉบับที�	 49	 ส่ำ�ห้รัิบฉบับนี์�ข้อเริิ�มต้น์ปีิด้วยกั�ริแจ้ำงข่้�วบอกักัล่ี�วกััน์	
ซักันิ์ดครัิบ	 ทุกัท่�น์ทริ�บห้ร่ิอไม่ครัิบว่�ใน์ปีินี์� แที่ปไล้น์ุกัำาลั้งจะก้ัาวเข้้าส่�ปีท้ี่� 30 
แล้ีวน์ะครัิบ	 เวลี�ชุ่�งผ่�น์ไปิเร็ิวจำริิงๆ	 ตลีอดห้ลี�ยสิ่บปีิที�ผ่�น์ม�เริ�มีกัิจำกัริริมร่ิวม		
กััน์กัับพีั�น้์องส่ม�ชิุกัชุุมชุน์แน์วท่อแลีะริอบคลัีงน์ำ��มัน์ม�กัม�ย	 ถ่อได้ว่�ทุกัท่�น์เป็ิน์	
เส่ม่อน์ส่่วน์ห้น์ึ�งข้องคริอบคริัวแลีะคว�มส่ำ�เริ็จำข้องแทปิไลีน์์ตลีอดริะยะเวลี�ที�ผ่�น์
ม�	 มิส่เตอริ์ไปิป์ิแมน์รูิ้ส่ึกัซ�บซ�ึงเป็ิน์อย่�งม�กัครัิบ	 ท�ีทุกัท่�น์ให้้คว�มร่ิวมม่อ	 คอย	
ส่อดส่่องดูแลีคว�มปิลีอดภัยใน์พั่�น์ที�แน์วท่อและรอบคลังข้องแทปิไลีน์์เปิ็น์อย่�งดี	
อยู่เส่มอ	 อีกัทั�งทุกัท่�น์ยังให้้คว�มริ่วมม่อใน์กัิจำกัริริมเพั่�อชุุมชุน์แลีะส่ังคมต่�งๆ	
ที�ท�งแทปิไลีน์์ได้จัำดขึ้�น์อีกัด้วย
	 แทปิไลีน์์ยังคงมีกัิจำกัริริมท�งสั่งคมเพ่ั�อชุุมชุน์อย่�งต่อเน่์�อง	 พั�ีน์้องส่ม�ชิุกั		
ชุุมชุน์ทุกัท่�น์อย่�ล่ีมติดต�มแลีะส่่งกัำ�ลัีงใจำให้้พัวกัเริ�ด้วยน์ะครัิบ	 แล้ีวกัลัีบม�พับ	
กััน์ให้ม่ใน์ฉบับห้น้์�ครัิบ
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เพื่่�อนสุุขภาพ

	 1.บริิษััท	 ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	 จำำ�กััด	 มอบเส่่�อกิัจำกัริริม	
เพ่ั�อส่นั์บส่นุ์น์โคริงกั�ริอบริม	 “พัลัีงวัยใส่พััฒน์�ต้น์แบบใน์กั�ริป้ิองกััน์	
แลีะแก้ัไข้ปัิญห้�ย�เส่พัติดส่ำ�ห้รัิบเย�วชุน์”	 ให้้กัับส่ถ�บัน์บำ�บัดรัิกัษั�	
แลีะฟ้ั�น์ฟูัผู้ติดย�เส่พัติดแห่้งชุ�ติบริมริ�ชุชุน์น์ี	 เม่�อวัน์ที�	 16	 กััน์ย�ยน์	
2562	ณ	ตึกัอำ�น์วยกั�ริส่ถ�บัน์ฯ	เพ่ั�อริ่วมส่่งเส่ริิมกั�ริปิ้องกััน์แลีะแก้ัไข้
ปัิญห้�ย�เส่พัติด
	 2.	บริิษััท	ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	จำำ�กััด	จัำดกัิจำกัริริม	“แทปิไลีน์์	
ปัิน์น์ำ��ใจำเยี�ยมผู้สู่งวัยแลีะผู้พิักั�ริ”	ครัิ�งที�	3	 เม่�อวัน์ที�	 16	 ตุลี�คม	2562	
แลีะคริั�งที�	 4	 เม่�อวัน์ที�	 11	 ธ์ัน์ว�คม	 2562	 ณ	 ชุุมชุน์บ้�น์ทุ่งกัริ�ด,	
ชุุมชุน์บ้�น์น์�ให้ม่,	 ชุุมชุน์บ้�น์ห้น์องพัังพัวย,	 ชุุมชุน์บ้�น์ห้น์องมะน์�ว,	
แลีะชุุมชุน์บ้�น์บ�งลีะมุง	 จำ.ชุลีบุรีิ	 เพ่ั�อเยี�ยมเยียน์แลีะมอบย�พัร้ิอมสิ่�ง	
ข้องที�จำำ�เป็ิน์ต่อสุ่ข้ภ�พัให้้กัับผู้สู่งวัยแลีะผู้พัิกั�ริ	
	 3.บริิษััท	 ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	 จำำ�กััด	 จำัดกัิจำกัริริม	
“ทอดกัฐิิน์แทปิไลีน์์ส่�มัคคี	ปิริะจำำ�ปีิ	2562”	เม่�อวัน์ที�	20	ตุลี�คม	2562	
ณ	วัดดอน์ทริ�ย	ต.ดอน์ทริ�ย	อ.บ้�น์โพัธิ์�	จำ.ฉะเชิุงเทริ�
	 4.บริิษััท	 ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	 จำำ�กััด	 จัำดกัิจำกัริริม	 “แทปิไลีน์์		
ปัิน์น์ำ��ใจำสู่่ชุุมชุน์ริอบคลัีงน์ำ��มัน์ส่ริะบุรีิ	(ตลี�ดนั์ดสุ่ข้ภ�พั)	ครัิ�งที�3/2562”	
เม่�อวัน์ที�	25	ตุลี�คม	2562	ณ	ชุุมชุน์แพัะกัลี�ง	ห้มู่7	อ.เส่�ไห้้	จำ.ส่ริะบุรีิ
	 5.บริิษััท	 ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	 จำำ�กััด	 จัำดกัิจำกัริริม	 “แทปิไลีน์์	
ส่�ยใยสั่มพััน์ธ์์ชุุมชุน์แน์วท่อแลีะริอบคลัีงน์ำ��มัน์	 ครัิ�งที�	 16	 ปิริะจำำ�ปีิ	
2562”	 เม่�อวัน์ที�	 22-23	พัฤศจิำกั�ยน์	 2562	ณ	 โริงแริม	 Pavilion	 Rim	
Kwai	จำ.กั�ญจำน์บุรีิ
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	 ไวรัิส่โคโริน่์�ส่�ยพััน์ธ์ุ์ให้ม่	 ห้ร่ิอที�เริียกัอีกัชุ่�อห้นึ์�ง “โรคอ่�ฮัั่�นุ” 
ที�กัำ�ลัีงริะบ�ดอยู่ใน์ข้ณะนี์�	 มีคว�มรุิน์แริงเทียบเท่�กัับโริคซ�ร์ิส่ม�กัที�สุ่ด	
ทำ�ให้้ผู้ป่ิวยมีอ�กั�ริปิอดอักัเส่บรุิน์แริงจำน์ถึงแก่ัชีุวิต	 องค์กั�ริอน์�มัยโลีกั	
ยังไม่ส่�ม�ริถห้�ที�ม�ข้องเชุ่�ออย่�งชัุดเจำน์ได้	 แต่สั่น์น์ิษัฐิ�น์ว่�อ�จำจำะม�	
จำ�กัเน่์�อสั่ตว์ป่ิ�ที�ซ่�อข้�ยอยู่	 แลีะปัิจำจุำบัน์เชุ่�อไวรัิส่นี์�ส่�ม�ริถแพัริ่กัริะจำ�ย
จำ�กัคน์สู่่คน์ได้แล้ีว	จากักัารถู่กัไอ จาม หรือสัมผััสกัับสารคัด้หลั้�งข้อง
คนุที่�้ป่วย ดังนั์�น์เริ�ควริดูแลีตน์เองเพ่ั�อให้้ร่ิ�งกั�ยห่้�งไกัลีจำ�กัเชุ่�อไวรัิส่	
โคโริน่์�	โดยมีวิธี์กั�ริรัิบม่อ	ดังนี์�
	 1.เชุ่�อไวรัิส่น์�ีติดต่อผ่�น์ท�งลีมห้�ยใจำ	 ส่�ริคัดห้ลัี�ง	 เชุ่น์	 น์ำ��มูกั	
น์ำ��ลี�ย	ควริใส่่ห้น้์�กั�กัอน์�มัยเพ่ั�อป้ิองกััน์
	 2.เชุ่�อไวรัิส่โคโริน่์�ติดต่อใน์สั่ตว์เลีี�ยงลูีกัด้วยน์ม	 เน่์�อสั่ตว์	 เชุ่น์	
เน่์�อห้มู	เน่์�อวัว	ควริท�น์แบบสุ่กัเท่�นั์�น์
	 3.ควริท�น์อ�ห้�ริที�สุ่กัแล้ีว	งดอ�ห้�ริดิบ	แลีะเน์�่อสั่ตว์ป่ิ�
	 4.ห้มั�น์ล้ี�งม่อห้ร่ิอเช็ุดด้วยแอลีกัอฮอล์ี
	 5.ไม่อยู่ใกัล้ีชิุดผู้ป่ิวยที�ไอ	จำ�ม
	 6.ห้ลีีกัเลีี�ยงกั�ริอยู่ใน์ส่ถ�น์ที�แออัด	แลีะมีมลีภ�วะเป็ิน์พิัษั
	 7.งดเดิน์ท�งไปิยังพ่ั�น์ที�เสี่�ยงโริคริะบ�ด
	 8.ไม่น์ำ�ม่อม�สั่มผัส่ต�	จำมูกั	ปิ�กั	ถ้�ไม่จำำ�เป็ิน์
	 9.ไม่ใชุ้สิ่�งข้องริ่วมกัับผู้อ่�น์	เชุ่น์	ผ้�เช็ุดห้น์้�	แก้ัวน์ำ��	ฯลีฯ
	 10.ถ้�มีอ�กั�ริไข้้	มีอ�กั�ริริะบบท�งเดิน์ห้�ยใจำ	เชุ่น์	ไอ	เจ็ำบคอ	
มีน์ำ��มูกั	ห้�ยใจำเห้น่์�อยห้อบ	ให้้ส่วมห้น้์�กั�กัอน์�มัย	แลีะรีิบไปิพับแพัทย์
	 โดยอ�กั�ริเบ่�องต้น์ที�ส่ังเกัตได้จำ�กักั�ริติดเชุ่�อไวริัส่โคโริน์่�	
ห้ร่ิอ	“โริคอู่ฮั�น์”	มีดังน์�ี
	 1.มีไข้้
	 2.ไอ
	 3.เจ็ำบคอ
	 4.น์ำ��มูกัไห้ลี
	 5.เห้น่์�อยห้อบ
	 ห้�กัมีอ�กั�ริดังกัล่ี�วข้้�งต้น์	 ให้้รีิบไปิพับแพัทย์โดยทัน์ที	 แลีะ	
“อย�าลื้มสวมหนุ้ากัากัอนุามัยนุะคะ”

วิธีีการ่ป้้องกัน และร่ับมือ

 “ไวร่ัสโคุโร่น่า”

ข้้อมูลจาก : โรงพยาบาลศิิครินที่ร์
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เกร็็ดเกร็็ดความรู้้�...

รายช่ื่�อผู้้�โชื่คดีีทีี่�ร่วมสนุุกรายช่ื่�อผู้้�โชื่คดีีทีี่�ร่วมสนุุก
ชุุมชุนสารสัมพัันธ์์ฉบัับัท่ี่�แล้้ว

รายชื่่�อผู้้�โชื่คดีีฉบัับัที่ี� 48 /2562 รายชื่่�อผู้้�โชื่คดีีฉบัับัที่ี� 48 /2562 
ที่ี�ไดี�รับัของรางวััลจากแที่ปไลน์์ที่ี�ไดี�รับัของรางวััลจากแที่ปไลน์์

บ้ริษััท ท่อส่งป่ิ่โตรเลีียมไทย จำำากััด
2/8 ม.11 ถ.ลำาล้กกา ต.ลาดีสวัาย อ.ลำาล้กกา จ.ปทุี่มธานี์ 12150 โที่รศััพท์ี่ 02-034-9199 www.thappline.co.th 

ช่ื่�อ....................................น์ามสกุล ........................................โที่รศััพท์ี่ .........................
ทีี่�อย้� ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 เฉลยคำตอบฉบับที่่�แล�ว
 คำำ�ถ�ม :: 1.กิิจกิรรม “แทปไลน์์ปัน์น้ำำ��ใจสู่่�ชุุมชุน์แน์วท�อและรอบคำลังน้ำำ��มัน์ คำรั�งท่� 2 ประจำ�ปี 2562” ณ ชุุมชุน์วัดล�ดบัวข�ว 
เขตสู่ะพ�น์สู่่ง กิรุงเทพมห�น์คำร จัดข้�น์เม่�อวัน์ท่�เท��ไหร�
 คำำ�ตอบ : วัน์ท่� 31 สิู่งห�คำม 2562
  2.แทปไลน์์ “มอบทุน์กิ�รศ้ึกิษ�แทปไลน์์ ประจำ�ปี 2562” คำรั�งท่� 24 ทั�งหมดก่ิ�ทุน์
 คำำ�ตอบ : ทั�งหมด 188 ทุน์

คำำ�ถ�มฉบับน่์�: 
      1.บริิษััท ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย จำำ�กััด ดำ�เนิินิธุุริกิัจำ 
ก้ั�วส่่่ปีิที�เท่�ไหร่ิ?
   2.บริิษััท ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย จำำ�กััด จัำดกิัจำกัริริม   
“แทปิไลีน์ิปัินินิำ��ใจำเยี�ยมผู้่้ส่่งวัยแลีะผู้่้พิิกั�ริ” กีั�ชุุมชุนิ?
ตอบ 1 ........................................................             
 2 .......................................................

 เหตุุขััดข้ัองท่ี่�นำำ�จ่่�ยผู้้้รัับไม่่ได้

 1. จ่่าหน้้าซองไม่่ชััดเจ่น้
 2. ไม่่มี่เลขทีี่�บ้้าน้ตาม่จ่่าหน้้า
 3. ไม่่ยอม่รัับ้
 4. ไม่่มี่ผู้้้รัับ้ตาม่จ่่าหน้้า
 5. ไม่่ม่ารัับ้ตาม่กำำาหน้ด
 6. เลิกำกิำจ่กำารั
 7. ย้ายไม่่ที่รัาบ้ทีี่�อย่้ใหม่่
 8. อ่�น้ๆ

ลงช่ั�อ...........................................................

ตามมาตรฐาน ISO 9001, มอก. 18001 และ OHSAS 18001          4 ชุุมชุนสารสัมพัันธ์์
ผู้้�ให้�บริการขนส่งน้�าทางท่อ และคลังน้�ามันด้�วยระบบคุณภาพัและการจััด้การอาชีุวอนามัย

โภชินาการ่ดีี สมองแข็งแร่ง
 “การเลืือกรับประทานอาหารท่�ด่ีต่่อสุุขภาพไม่่เพ่ยงทำาให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั�น แต่่ยังช่่วยลืดีความ่เสุ่�ยงต่่อการเสืุ�อม่ของ
สุม่องสุ่วนควบคุม่ความ่คิดีเชิ่งจััดีการไม่่ว่าจัะเป็นเหตุ่ผลื ความ่จัำา การวางเป้าหม่าย หรือการแก้ไขปัญหาได้ีถึึงร้อยลืะ 35” น่�เป็็นข้้อ
สรุป็จากงานวิิจัยล่าสุดข้องวิิที่ยาลัยการแพที่ย์อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ป็ระเที่ศิสหรัฐอเมริกา จัดที่ำาโดยการให้ผูู้้สูงวัิยจำานวิน 550 คน 
ท่ี่�ม่อายุเฉล่�ย 80 ปี็และยังไม่ม่อาการข้องโรคสมองเส่�อมตอบคำาถามเก่�ยวิกับพฤติกรรมการรับป็ระที่านอาหารร่วิมกับการที่ดสอบควิาม 
สามารถข้องสมอง
 ทัี่�งน่� นักวิิจัยอธิิบายว่ิา โภชนาการท่ี่�ด่นั�นช่วิยลดอัตราการเกิดโรคเบาหวิานและโรคหัวิใจได้ ทัี่�งยังส่งผู้ลต่ออารมณ์์และการนอน 
หลับซึ่่�งเป็็นป็ัจจัยเส่�ยงที่่�ที่ำาให้ควิามสามารถข้องสมองลดลง นอกจากน่�ผูู้ ้ที่่ �รับป็ระที่านด่ก็มักจะม่ไลฟ์์สไตล์ที่่�ด่ด้วิย เช่น  
ออกกำาลังสมำ�าเสมอและม่ควิามรู้ส่กพ่งพอใจกับช่วิิตข้องตัวิเอง ซ่ึ่�งทัี่�งหมดน่�ค่อสูตรสำาเร็จข้องสมองท่ี่�แข็้งแรงเม่�ออายุเพิ�มมากข่้�น

“อย่าลืืม่ดูีแลืเรื�องโภช่นาการกันด้ีวยนะคะ เพื�อสุุขภาพท่�ด่ีของเราในวันข้างหน้าค่ะ”
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/january-2015/health-briefs-geriatric-health

    ข่ั�วด่... เชิิญตุอบคำำ�ถ�ม่และส่่งม่�
ร่ัวม่ส่นุำก จั่บรั�งวัล (กำติกำา : จั่บ้ฉลากำรัาย
ช่ั�อผู้้้โชัคดีทีี่�ส่่งคำาตอบ้เข้าร่ัวม่ล้้น้รัางวัลของขวัญ
เที่ส่โก้ำโลตัส่ ม้่ลค่า 500 บ้าที่ 6 รัางวัล) 
หม่�ยเหตุุ ที่างเรัาจ่ะจั่ดส่่งบ้ัตรัของขวัญ
ให้ที่างไปรัษณีีย์ตาม่ที่ี�อย้่ที่ี�ที่่าน้ได้รัะบ้้ไว้
หากำไม่่ได้รัับ้โปรัดแจ่้ง ค้ณีน้ัน้ที่์น้ภััส่ วิน้ิจ่ส่าน้ัน้ที่์ ผู้้้จ่ัดกำารัแผู้น้กำส่่�อส่ารัองค์กำรัและ
กิำจ่กำารัสั่ม่พััน้ธ์์ ม่่อถ่ือ 081-409-0229 
แผู้น้กำส่่�อส่ารัองค์กำรัและกิำจ่กำารัสั่ม่พััน้ธ์์
บริัษััที่ ท่ี่อส่่งปิิโตุรัเล่ยม่ไที่ย จ่ำ�กัด
2/8 ม่.11 ถื.ลำาล้กำกำา ต.ลาดส่วาย อ.ลำาล้กำกำา จ่.ปท้ี่ม่ธ์านี้ 12150
 โปรัดส่่งภัายใน้วัน้ทีี่� 10 เม่ษั�ยนำ 2563 ส่าม่ารัถืส่่งคำาตอบ้ร่ัวม่ส่น้้กำได้ท่ี่าน้ละ 1 ใบ้เท่ี่านั้�น้
 ขอส่งวน้สิ่ที่ธิ์�เฉพัาะช้ัม่ชัน้ทีี่�อาศััยอย่้ใน้เขตแน้วท่ี่อส่่งน้ำ�ามั่น้ และคลังน้ำ�ามั่น้เท่ี่านั้�น้
 เฉลยคำาตอบ้ และปรัะกำาศัช่ั�อผู้้้โชัคดีใน้ช้ัม่ชัน้ส่ารัสั่ม่พััน้ธ์์ ฉบั้บ้ทีี่� 49 /ม่กำรัาคม่ - เม่ษายน้ 2563

1.คุณวัน์วิส่�						เกัตุรัิตน์์	 จำ.พัริะน์คริศรีิอยุธ์ย�

2.คุณทองอยู่					มีผลี	 จำ.ปิทุมธ์�นี์

3.คุณลูีกัจัำน์ทร์ิ			โพัธิ์ปิกั	 จำ.	พัริะน์คริศรีิอยุธ์ย�

4.คุณบุญชูุ								กั�บบัว	 จำ.ปิทุมธ์�นี์

5.คุณวีริะยุทธ์				ปัิน์ทว�ย	 จำ.ส่ริะบุรีิ

6.คุณน์ำ�โชุค						กัริะจ่ำ�งธ์ริ	 จำ.	พัริะน์คริศรีิอยุธ์ย�


